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تجزیه و تحلیل تفرق از ساختار هاي چندالیه ي ناهمسانگرد تناوبیعنوان پایاننامه

چکیده پایان نامه

     امروزه ساختارھای چندالیه ی ناھمسانگرد تناوبی در قالب مدوالتورھای نوری فضایی کاربرد
وسیعی در بسیاری از سیستم ھای اپتیکی و مخابراتی یافته اند. فناوری کریستال مایع بر روی
سیلیکون یکی از بارز ترین این نمونه ھا به حساب می آید که به صورت میکرونمایشگرھای کریستال
مایع بر روی سیلیکون مصرف تجاری نیز پیدا کرده  است. این میکرونمایشگرھا دارای ساختاری
چندالیه و متناوب (پیکسل بندی شده) ھستند که در ھر پیکسل از کریستال مایع به عنوان
ھسته ی اصلی و ناھمسانگرد بھره می جویند. در این پایان نامه با نظر به ساختار این ادوات و
متناوب سازی یک تک پیکسل (سلول)، توجه اصلی به طور کلی به تفرق امواج صفحه ای از سلول
چندالیه  ی متناوب با ھسته ی ناھمسانگرد کریستال مایع معطوف شده است. بررسی اختالف فاز
ایجاد شده در موج صفحه ای انتقالی و بازتابی از سلول (مدوالسیون فاز) و ھمچنین تغییرات ایجاد
شده در دامنه ی آن، از مھم ترین اھداف این پایان نامه به شمار می آیند. درک نقش موثر و کاربردی
این چنین ساختارھا بدون شناخت از ساختار و خواص کریستال ھای مایع میسر نمی شود. بر این
اساس در ابتدا، کریستال ھای مایع مورد بررسی قرار می گیرند. ساختار شیمیایی و آرایش
مولکولی کریستال ھای مایع، خواص آنھا ھمچون مرتبه ی نظم، ناھمسانگردی اپتیکی و ھمچنین
پاسخ آنھا به میدان الکتریکی خارجی (اعمال ولتاژ) از مھم ترین مطالب مورد بحث در مورد
کریستال ھای مایع به حساب می آیند. در ادامه فناوری کریستال مایع بر روی سیلیکون معرفی
شده و ساختار آن به طور دقیق تر در قالب میکرونمایشگر مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. این
بررسی از دو منظر کلی و تک سلول (تک پیکسل) صورت می پذیرد. با مرور یک سری مفاھیم کلی
از تئوری الکترومغناطیس و امواج نوری و ھمچنین با تکیه بر مفاھیم و خواص مورد بحث در
کریستال ھای مایع، چگونگی عملکرد این فناوری در قالب مدوالتورھای نوری فضایی به عنوان
مدوله کننده ھای دامنه و فاز امواج نوری و ھمچنین مھندسی جبھه ی موج روشن گردیده و مزایا و
کاربردھای متناظر با ذکر چندین مثال در حوزه ھای مختلف مطرح می شوند. سپس در ھمین
راستا، روشی نیمه تحلیلی تحت عنوان فرمول بندی خط انتقال برای بررسی تفرق از ساختارھای
چندالیه ی ناھمسانگرد تناوبی معرفی گردیده و بر اساس چگونگی تغییر جھت گیری محور نوری
کریستال مایع در طول سلول، مسئله  ی اصلی در دو حالت ھمگن و ناھمگن تعریف می گردد. پس
از تعریف دقیق مسئله، با پیاده سازی فرمول بندی خط انتقال، تک سلول ھای ھمگن و ناھمگن مورد
تحلیل و بررسی قرار می گیرند. در نھایت نیز با اضافه کردن الکترود ھای شفاف ایندیم تین اکساید و
الیه ی شیشه ای، ساختار مورد بررسی به ساختار میکرونمایشگرھای کریستال مایع بر روی
سیلیکون عملی (تجاری) نزدیک تر شده و مدوالسیون فاز و دامنه و به طور کلی تفرق موج

صفحه ای از آن مورد توجه قرار می گیرد.

تفرق- موج صفحه ای- تناوبی- ناھمسانگرد- دوشکستی- کریستال مایع- تک محوره- محور نوری-کلمات کلیدي
مدوالتورھای نوری فضایی- سلول- پیکسل- شبکه ی توری- فاکتور پر شدگی- بی تلف- اختالف فاز

کلمات کلیدي انگلیسی

Diffraction- Plane Wave- Periodic- Anisotropic- Birefringence- Liquid

Crystal- Uni-Axial- Optic Axis- Spatial Light Modulator- Cell- Pixel-

Grating- Fill Factor- Lossless- Phase Retardance


